Lokalråd for Them-Salten
Referat
Dato:
Dato 21. 01.2015 Tid:
Tid 19.00
Sted:
Sted Mødelokale, Medborgerhuset i Them

Til stede: Søren Olsen, Falle Laygardt, Marc la Cour, Margrethe Schaarup
Afbud:
Afbud Leif Thøgersen, Jette Bie,
Punkt
1

Handling
Åbent
møde fra
19:00 til
19:30

Indhold
Velkommen til
fremmødte
borgere

Notater
Som noget nyt har vi åbnet mødet for
interesserede borgere den første ½ time af det
ordinære møde.
Dette tiltag har været opslået i MJA og i Den
Lokale avis for gammel Them kommune.
Der deltog 3 interesserede borgere.
Fra den ny stiftede forening Liga Syd deltog
Henrik Jacobsen, Lystrupmindevej, Vrads
Ole Thorup, Bryrup
De havde to punkter de gerne ville diskutere
med Lokalrådet
1) En tilbudspakke til nye tilflyttere til
området.
Den skal på baggrund af mund til mund
metoden om ny tilflyttede, distribueres til
nye borgere i området, ved personlig
henvendelse fra en, fra initiativ gruppen.
Pakkens indhold skal nu bekrives, og vi
inviteres med til at pege på indhold.
Lokalrådet bakker op om initiativet!
2) Skabe mere synlighed om alt det som
faktisk foregår i området, ved at etablere
en stand med alle lokalforeninger m.m.
på Salten Marked.
Lokalrådet, Liga Syd, Idrætsforeningerne
Ældre Sagen, Borgerforeningerne, m.fl.
Lokalrådet bakker op om initiativet!
Fra Mølleløkken
Mølleløkken,
økken, Them havde vi besøg af Egon
Kragh.
Han efterspørger udbedring af trapperne fra
Møllekvarteret og Toftevænget til Lunden.
Trapperne er hule og livsfarlige at gå på,
ligeledes er belysningen helt uacceptabel.
Vejene på stierne er ikke farbare i vintermørket
med mindre at man har lommelygte med.
Han vi prøve at beskrive de umulige forhold,
med begrundelse for, der skal prioriteres

Ansvar

udbedring med det samme.
Lokalrådet bakker op, og går videre med sagen,
til By ansvarlig
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3

4

GodkenGodkendelse af
referat
fra
11.12.
2014

Referatet
godkendt

OpsamOpsamling på
2014
løse
ender

Hvad har vi af
løse ender?

HjemmeHjemmesiden

Hvad skal
ændres?

Lokalrådet er tilfreds med den nye måde at få
kontakt med borgerne i området!
Der er i sidste periode udarbejdet en artikel til
MJA + Lokalposten.
Artiklen er ikke blevet optaget som vi havde
skrevet den, da den som sådan ville koste
penge.
Den er omskrevet af Marie på MJA, således at
det vigtigste budskab kom frem.
- Den lægges på Hjemmesiden i dens
fulde form.
Vedlagt referatet er kopi af indhold i Artiklen
bragt, se sidste side
-Forholdene på Frisholm stien I Salten
Søren kontakter Mette By ansvarlig for at
fremskynde sagen om diverse

Søren

Marc
Søren

-Midttrafiks høringsfrist var den 18. januar 2015
Søren har fremsendt vore ønsker om
tværgående busforbindelser imellem Them og
Salten og omvendt?
Vi forestiller os en fællesskrivelse udarbejdet af
involverede lokalråd, foreninger, og andre
interesserede, for at begrunde behovet
yderligere.
Langt om længe er referater fra de sidste tre
møder lagt på hjemmesiden!

Alle

Marc giver udtryk for at vi skal overveje at gøre
siden mere interessant!
Vi anmodes derfor til at kigge kritisk på hjemme
siden til næste gang og komme med forslag til
ændringer af??
Især foto delen kan gøres mere interessant!
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RegnRegnskab
Evt:

Regnskab for
2014
Indkomne
forslag

Hvem holder øje med de nye Facebook sider og
hvad der indkommer af forslag fra den side??
Emnet er udskudt til kommende møde i februar
.
”De unge seniorer” fra Ældre Sagen, har bedt os
om at fremlægge ønsker om at få mulighed for
at bruge det gamle rådhus over for By ansvarlig
Der er mødelokaler, køkken m.m.
De er klar over at det kan blive tidsbegrænset,
men ønsker alligevel at skabe gode rammer for
Ældre Sagens initiativ.
De vil beskrive behovet yderligere!

??
Falle
Søren

7

Kaffe/
The til
møderne

Bestille!!
Lokal og
forplejning
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Referent: Margrethe Schaarup
23.01.15

Søren har haft kontakt med Gjessø Lokalråd.
De bakker op om et yderligere krav om at
fremskynde ændringerne ved Jævndalsvej og
Horsensvej, som ellers er berammet til 2017.
Søren sikrer at vi næste gang får kaffe – the og
brød til kaffen

Søren

